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Áthatások – Kecskés András kiállítása, 2018. XI. 30. – 2019. I. 14.
Kecskés András szemlélődő alkatú festő. A látható jelenségeket megfigyelve, azokat festői
szemléletén átszűrve alkotja meg műveit. Alapvetően képciklusokban gondolkodik, amelyek olykor
párhuzamosan készülnek, vagy egymásból következnek. Festészetében a látvány kiemelt szereppel
bír, melyet ötvöz a saját belső látomásaival, emlékképeivel. Fontos számára az anyag, az olajfesték
adekvát alakítása, mely a felületi hatások különböző lehetőségeit vizsgálja.
A kiállítás Kecskés András néhány képciklusából mutat be egy metszetet, áttekintő válogatást.

A fonal élete – Bényi Eszter kiállítása, I. 17. – II. 22.
Bényi Eszter textilművész a magyar gobelinművészet meghatározó alakja. Nonfiguratív falikárpitjai
számos hazai és külföldi kiállításon szerepeltek, munkásságáért több elismerésben részesült. Sajátos,
harmonikus színvilágú textiljeit a festőiség, líraiság jellemzi. Munkáit tö bbnyire a természeti
moti ́vumok, élmények ihletik, technikai szempontból a tradicionális megoldásokat kö veti.
Megnyitó január 16-án, szerdán 18:00–19:00. A kiállítást Gerevich-Kopteff Éva nyitja meg.
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KIÁLLÍTÁSOK MÁS HELYSZÍNEKEN
Molnár Jacqueline kiállítása Klaukkalában, I. 3. – II. 28.
Januártól a klaukkalai könyvtár Galleria Toivo kiállítóterében láthatóak Molnár Jacqueline
gyermekkönyv-illusztrátor munkái. A különféle technikákkal készült képek közös jellemzője a
színesség, egyszerűség és a mesevilág. A látogatók varázslatos utazáson vehetnek részt, amelyen a
magyar gyermekirodalom neves szerzői könyveihez készült illusztrációkkal ismerkedhetnek meg. A
kiállítás már látható volt a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központban, a tamperei Metso
főkönyvtárban és Forssában, a Vinkkeli kiállítóteremben.
Cím: Klaukkalai könyvtár, Kuonomäentie 2, Klaukkala
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg.

Kecskés András kiállítása a Sofia Kulturális Központban, I. 16. – III. 31.
Kecskés András festőművész Áthatások című kiállítása, amely november végén nyílt a Magyar
Kulturális és Tudományos Központban, január közepétől a Sofia Kulturális Központban lesz látható.
Cím: Kallvikinniementie 35, Helsinki
A Sofia Kulturális Központ galériája hétfőtől szombatig 9 és 18 óra között látogatható.

FILMEK
Jancsó Miklós Fényes szelek c. filmdrámája az Orion moziban, XII. 20. és 21.
Az Orion mozi Filmihullu 50 vuotta c. sorozatában Jancsó Miklós Fényes szelek (1969) c. filmdrámája
is szerepel december 20-án, csütörtökön 17:00-tól, valamint december 21-én, pénteken 19:00-tól az
Orion moziban (Eerikinkatu 15, Helsinki). Jegyek: 7,50 €. A filmet finn és svéd felirattal vetítik.
Jancsó Miklós, a hatalmi erőszak és az emberi alávetettség viszonyát ezúttal a "fényes szellők"
korszakában modellálja. Egy kollégiumfoglalás eseménytörténetébe sűríti a forradalom
természetrajzát, a mindenáron való, öncélú, tömeges személytelenségbe tompuló, és hatalmi
erőszakba torkolló forradalom veszélyeire figyelmeztet.
A főszerepben: Drahota Andrea, Kovács Kati, Balázsovits Lajos. A film hossza: 81 perc, színes.
További információ: www.kavi.fi

Magyar filmsorozat a Kino Engelben, II. 2., II. 9., II. 16.
Folytatódik az 1980-as években indult Magyar Filmsorozat a Magyar Kulturális és Tudományos
Központ és a Finn-Magyar Társaság közös szervezésében! A filmeket a Kino Engelben (Sofiankatu 4,
Helsinki) vetítjük angol felirattal. A program ingyenes!
II. 02., szombat, 14:00: Horváth Lili: Szerdai gyerek (Wednesday Child, 2015). A rendezőnő első
nagyjátékfilmje, egy különös felnőtté válási történet, melyben egy olyan lánynak kell anyává érnie,
akinek magának nem volt édesanyja. Színes filmdráma, 94 p.
II. 09. szombat, 14:00: Politzer Péter: Férfikor (Manhood, 2017). A rövidfilmes rendező első
egészestés filmje három különböző korú budapesti férfi életének egy-egy szeletét mutatja be erős
képi világgal – miközben egyben az életükből hiányzó nőkről szól. Ff. filmdráma, 79 p.
II. 16., szombat, 14:00: Herendi Gábor: Kincsem (2017). A magyar közönség tavalyi kedvence volt ez
a valós eseményeken alapuló film, mely Kincsemről, minden idők leghíresebb magyar versenylováról
és gazdája, Blaskovich Ernő életének gyökeres megváltozásáról szól. Színes kalandfilm, 122 p.
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ZENE
A Schema Kvartett koncertje a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, I. 31.
Január 31-én, csütörtökön 18:00 órai kezdettel magyar témájú koncertet ad a Schema Kvartett
(Helmi Horttana – 1. hegedű, Elisa Rusi-Matero – 2. hegedű, Matleena Vehmaa – brácsa és Csilla
Tuhkanen – cselló) a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10). A
műsorban elhangzik J. Haydn op 76 D-dúr vonósnégyese, melyet Erdődy gróf részére komponált,
valamint Dohnányi Ernő 1.vonósnégyese. A koncert ingyenes, a műsorfüzet ára 5 euró.

Süle László és Senni Eskelinen jazzkoncertje az MKTK-ban, II. 8.
Különleges jazzélményben lehet része azoknak, akik február 8-án, pénteken 18:00-tól eljönnek a
Magyar Kulturális és Tudományos Központba (Kaisaniemenkatu 10) Süle László (zongora,
zeneszerzés) koncertsorozatának újabb alkalmára. Süle zenésztársa ezúttal az elektromos kantelén
játszó Senni Eskelinen lesz. A koncert különlegességét nemcsak az elektromos kantele adja, hanem az
is, hogy ez alkalomból szólalhat meg először intézetünk új pianínója. A műsorban a szokott módon
Süle kifejezetten erre a koncertre írt művei hallhatók. A koncert ingyenes, a műsorfüzet ára 5 euró.

ELŐADÁS
Budapest új szemmel – finn nyelvű turisztikai előadás az MKTK-ban, I. 22.
Irmeli Kniivilä, Kaisa Pietilä és Sanna Tiirikainen, a magyar nyelv és kultúra jó ismerői tavaly nyári
budapesti útjukról tartanak beszámolót a rendszeresen visszajáró utazó, illetve az újonc
szemszögéből január 22-én, kedden 18:00-tól a Magyar Kulturális és Tudományos Központban
(Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). A képekkel illusztrált előadás a népszerű és közismert látnivalók
mellett más érdekességeket is tartogat, így jobbnál jobb úti tippekkel gazdagodhat a hallgató, akár
első, akár sokadik budapesti útját tervezi.
Irmeli Kniivilä a Finn-Magyar Társaság elnöke, Kaisa Pietilä az Oului Finn-Magyar Társaság
elnökhelyettese, Sanna Tiirikainen pedig a Magyar Kulturális és Tudományos Központ kommunikációs
asszisztense.
A Finn-Magyar Társasággal közösen szervezett előadás finn nyelvű.

EGYÉB
Magyar nyelvi kurzusok 2019. I. 7-től
A Helsinki Finn-Magyar Társaság nyelvi kurzusait 2019 tavaszán ismét négy különböző nyelvi szintű
csoportban indítja. Kezdő hétfő 16:30–18:00 (január 7-től), Haladó I. hétfő 18:00–19:30 (január 7től), Haladó II. szerda 16:30–18:00 (január 9-től), Magyar nyelvű társalgás: szerda 18:00–19:30
(január 9-től).
Minden kurzus 15 x 2 tanórából áll, a magyar anyanyelvű tanár Koivuvuo Ildikó.
A tanfolyam díja félévenként 80€, a Finn-Magyar Társaság tagjainak 65€. A tankönyveket (Unkaria
helposti 1, 2) kedvezményes áron lehet megvásárolni az oktatónál.
Helyszín: Magyar Kulturális és Tudományos Központ (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki).
További információ: ildiko.koivuvuo@gmail.com.
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Nyári Egyetem magyarul tanulóknak Debrecenben, 2019. VII. 21. – VIII. 17.
A Debreceni Nyári Egyetem frissen megjelent 2019-es kurzuskínálata alapján július 21. és augusztus
17. között több két- és négyhetes magyar nyelv és kultúra kurzus fog indulni. Minden nyelvi
tudásszintnek hirdetnek tanfolyamot. Jelentkezni 2019. június 30-ig lehet a lent megadott
honlapcímen. A Debreceni Nyári Egyetem január és június, illetve október és december között is indít
különféle egy- és kéthetes nyelvi kurzusokat.
További információ és jelentkezés: www.nyariegyetem.hu

Rácz Istvánra emlékezve
Rácz István (1908–1998) születésének és halálának is kerek évfordulója volt idén. Rácz Istvánra
emlékezve fotóiból kiállítást rendeztek a körmendi városi kiállítóteremben, a Sárospataki Református
Kollégiumban és a Budapesti Építészeti Központban, valamint emléktáblát avattak egykori budapesti
lakóházának falán a Tátra utca 4. szám alatt. Rácz István 1939 és 1943 között, majd 1956-tól haláláig
– néhány évtől eltekintve – a második hazájának tekintett Finnországban élt.
Az Otava kiadónál megjelentetett reprezentatív művészettörténeti fotóalbumai alapján a finn
műtárgyfotózás úttörőjeként tartják számon. Fotóművészként már a hatvanas években, svájci
tartózkodása alatt nemzetközi szakmai elismerést szerzett. Rácz István több klasszikus finn irodalmi
alkotás, többek között a Kalevala fordítójaként is ismert. A nevét viselő díjat 2002 óta évente egy-egy
finn és magyar állampolgár kaphatja meg a finn–magyar kulturális kapcsolatok fejlesztéséért.

Az MKTK 2018. december 20. és 2019. január 6. közt zárva tart.

Mindenkinek Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk!

A hírlevelünkben szereplő programok ingyenesek, amennyiben a jegyárat nem tüntettük fel.
Örömmel fogadunk információkat Finnországban megrendezésre kerülő, a magyar kultúrával
kapcsolatos eseményekről.
Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, ill. lemondani azt, írjon intézeti címünkre:
hungarian.culture@unkarinkulttuuri.fi
Részletesebb, friss információk az intézeti honlapon:
http://www.helsinki.balassiintezet.hu/hu/
és facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/unkarinkulttuuri
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